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Plats och tid Aspehäcken, torsdagen den 13december2018 kl. 11:00-12:00

Beslutande Angelique Nyström (OB), ord[
Pernilla Danielsson (M), vice ordf.
Klaus Jesse (S)
Rolf Andersson (C)
Christine Bagger (OR)

Övriga deltagare Kent Ahrahamsson (OR), ej tjänstgörande ersättare
Karin Persson (S), ej tjänstgörande ersättare
Marie Tollefsen Markström, kommunchef/ tf förvaltningschef
Christine Larsson, biträdande kommunsekreterare

Utses att juslera Christine Bagger (OB)

Plats och tid Kommunhuset, torsdagen den 13december kl. 13:00

ParagraIr

Chrstinc Larsson § 103-110

Ordförande
Ange yströ

Justerande .

Christine Bagger (OR) J

Anslagsbevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-12-13

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2018-12-14 anslags nedtagande 2019-01-04

Förvaringsplats för
protokollet Kommunhuset

Underskri fl
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§ 103

Pågående ärenden

Miljö- och byggnadsnämnden får vid sammanträdet muntlig information om pågående
ärenden.

Tf förvaltningschefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Angelique Nyström (OB) och Christine Bagger (OB).

Ordföranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå till
beslut och finner frågan med ja besvarad.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 104

Färvaltningschefen informerar

Förvaltningschefen för miljö-och byggnadsförvaltningen ger aktuell information vid
sammanträdet med miljö-och byggnadsnämnden.

Tf förvaltningschefen informerar om möte med Länsstyrelsen klimatstrateger gällande
klimatstrategi för Västmanland och kommunens miljöarbete. En länsövergripande
klimatanpassningsdag är bokad till den 18 december i kommunkontoret kl. 12:00.

Rekryteringen av förvaltningschef är i sitt slutskede.

Ärendehanteringssystemet EDP MiljöReda, EDP Byggreda, och EDP Diarium är nu
uppgraderat och igång.

1 ärendet yttrar sig Angelique Nyström (08), Pernilla Danielsson (M), Klaus Jesse (5)
och Christine Bagger (OB).

Tf förvaltningschefen yttrar sig.

Ordröranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå till
beslut och finner frågan med ja besvarad.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

notera informationen till protokollet

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 105 2012.0320.209

Sammanhållen bebyggelse

Ärendet gällande sammanhållen bebyggelse startade i samband med att
översiktsplanen för kommunen skulle revideras 2012. Miljö- och byggnadsnämnden
beslutade 2012-04-11, § 19 att områden som i översiktsplanen utpekats som
sammanhållen bebyggelse ska gälla som sammanhållen bebyggelse enligt nya PBL,
att miljö- och byggnadsnämnden i samband med revideringen av översiktsplanen gör
en översyn av dessa områden och att eventuellt nya områden utpekas. Det är
lagstiftning och rättspraxis som styr om ansökan om bygglov eller bygganmälan
behövs vid uppförande av en byggnad. 1 praktiken innebär detta att individuella
bedömningar måste göras av professionen vid varje enskild ansökan. Dokument som
pekar ut sammanhållen bebyggelse kan finns inom förvaltningen som vägledning för
dessa enskilda bedömningar men har ingen juridisk verkan i sig vid en eventuell
domstolsprövning. Av den anledningen så föreslår förvaltningen att arbetet med att ta
fram ett sådant dokument avslutas och därmed också ärendet. En tjänsteskrivelse i
ärendet finns upprättad.

1 ärendet yttrar sig Angelique Nyström (OB), Christine Bagger (V) och Pernilla
Danielsson (M).

Ordföranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå till
beslut och finner frågan med ja besvarad.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att ärendet Sammanhållen bebyggelse (dnr 2012.0320.209. 2014.0124.222) avslutas

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 106 MBNI8.476.406

Uppräkning av taxa

Taxa för tillsyn och kontroll inom miljö- och byggnadsnämndens
verksamhetsområden, utom bygglovshantering, antogs av KF 2012-11-19. 1 taxan
framgår det att miljö-och byggnadsnämnden får för varje kalenderår besluta att höja
de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som
motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex)
räknat fram till den 1 september året föreavgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är
september månad. En tjänsteskrivelse finns upprättad i ärendet.

1 ärendet yttrar sig Angelique Nyström (OB), Pernilla Danielsson (M), Christine Bagger
(OB).

Ordföranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå till
beslut och finner frågan med ja besvarad.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige

att taxan, KS 2012.0916.406, för tillsyn inom miljö- och byggnadsnämndens
verksamhetsområden (utom bygglovshantering) höjs till 850 kr per timme inför 2019

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 107 2017.0175.400

Riktlinje för förfallna byggnader och ovårdade samt
nedskräpade tomter

Ett förslag till riktiinje presenterade på nämndens sammanträde 20 18-10-04 där det
också beslutades att skicka förslaget på remiss till kommunstyrelsen för yttrande.
Tekniska utskottet behandlande ärendet 2018-11-02, § 98. En tjänsteskrivelse 1
ärendet finns upprättad.

1 ärendet yttrar sig Angelique Nyström (OB) och Christine Bagger (OB).

Ordföranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå till
beslut och finner frågan med ja besvarad.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige

att anta föreslagen riktlinje för förfallna byggnader och ovårdade samt nedskräpade
tomter

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 108

Delgivningar

Till dagens sammanträde föreligger inga delgivningar

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 109

Övriga frågor

Christine Bagger (OB) ställer en fråga om förfallen lada i Sundet.

Tf förvaltningschef svarar.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 110

Delegationsbeslut

Delegationsbeslut redovisas enligt bifogad ärendelista.

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll 20 18-12-
13. § 109

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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2018-12-06

Ärendelista 2018-10-30 - 2018-11-26 Sida 1
Urval: Åtglirdstyp = DELS. Avdelning = MBN

Utskriven av: CLN
Diarienr Datuni 1/UR’ SamtrJÅtgKod Status Instans
Ä rendetyp Handläggare BesI u tsda tu ni
Namn §
Ärendemening / Rubrik Arkivplats
Sökhegrepp

Handling
20l8-MBNI54-2 2018-10-31 U P
450 DO DELS
Jansson Ssen-Olov
Uppehåll i snphämtning
Beslut uppehåll i sophämtninv
Känho 1:46

handling
2015-0921-5 2018-11-02 U A
446 DO DELS
Ragnar & Carina Alfredsson
Avloppsinvenlerino
Beslut förhinizd tid.
Bysala 7:1

Ilandling
2018-MBN455-2 2018-11-02 Ii A
107 DO DELS
Åkesson 1-lans-Åke
Installarion av vännepump
Beslul om inslallalion av särmepump
Färna 2:21

1 handling
2018-MBN4OI-4 2018-11-09 U A
107 DO DELS
Sisen & Solveig Wicerskoc
Insiallation av ärmepump
FÖRELÄGGANDE OM FÖRSIKTIGHETSMÅTr
Run-ho 1:73

Handling
2017-1337-8 2018-1 1-12 P
23! NIE DELS
Siren Annelie
Bygglov nybyggnad garage och fömid
BESLUT OM BYGGLOV
Godkäga 1:102

Handling
2018-M8N137-2 2018-11-12 P
440 Bl DELS
Brf Klockarizården
Förfrågan om radonåtgärder
Föreläggande

Drsk3&Fc”Lr

Handling
2018-MBNIO5-2 2018-1 1-12 U P
424 DO DELB
Eriksson Hans
Inrättande av avloppsanordning
Tillstånd för inrättande av avluppsanläagning
Buhharsbo 1:15



20 18-12-06

Ärendelista 2018-10-30 - 2018-11-26 Sida 2
Urval: Åigärdstyp = DELN. Avdelning = MBN

handling
2018-MBN466-2 2018-1 1-12 1’
231 NIE DELS
Leib Tanja
Eldstad/Rökkanal
Beslut stanhesked
Godk&ra 1:119

Handling
2014-0799-7 2018-11-14 U A
446 DO DELS
MatUas Anderssons Dödsbo
Avloppsinventedng
Förbud enskill avlopp
Ämthyttan 4:16

Handling
2018-MBN47O-2 2018-1 1-14 P
450 DO DELS
Furuhall Stefan
Uppehåll i sophilmtning
Lånenlila 1:4

lO Handlinuar utskrivna


